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År 2012 har inte blivit det år som 
föreningen hoppades på. Någon 

ny ordförande har inte hittats trots 
att alla i styrelsen och kanske ett 10-
tal andra personer i föreningen och 
sympatisörer har tillfrågats. Aktivi-
teten kan ju bli lidande men en liten 
förening som vår behöver också stöd 
från andra föreningar för att vi inte 
ska betraktas som udda eller som ett 
särintresse. 

Föreningen hade hoppats att Sve-
riges Ornitologiska Förening (SOF) 
(som har ca 15 000 medlemmar) 
och vi, tillsammans skulle skriva en 
debattartikel, kanske med utgångs-
punkt från den artikel vi försökt få 
med Naturskyddsföreningen på (se 
sid 5 i Jaktdebatt nr 4 2011). Trots att 
SOF inte fått gehör för sina önskemål 
om minskad jakt på ett antal arter 
eller fått träffa någon ansvarig på 
Landsbygdsdepartementet så vill de 
fortfarande avvakta med en debattar-
tikel tills de fått träffa en ansvarig på 
departementet. 

Vi tror inte att denna regering 
ändrar sig i jaktfrågor. Skulle möjli-
gen en större opinion kunna bildas 
mot delar av jakten som mot den s k 
viltvården så skulle möjligen denna 
jakt ifrågasättas, men det är knap-
past troligt. 

Eftersom SOF endast kan disku-
tera fågelskyddsproblem så vände 
sig föreningen också till Svenska 

Rovdjursföreningen (med ca 4 000 
medlemmar) för att få med dem på 
artikeln då ”viltvården” också om-
fattar de små rovdjuren. Men svaret 
blev att de var alltför upptagna med 
vargfrågan och hade inte möjlighet 
eller tid att engagera sig i andra frå-
gor. Vad SRF kan göra mer än EU, 
Naturvårdsverket, Naturskyddsför-
eningen, WWF och andra föreningar 
vet jag inte men bevarandeaspekten 
är tydligen det enda viktiga i jakt-
sammanhang för dem. 

Men ett par saker kan vi ändå 
glädjas åt. Lise-Lotte Norin tar upp 
några positiva aspekter från vår syn-
punkt sett i sina artiklar i Jaktdebatt. 
I sin genomgång av riksdagsmotioner 
hittar LLN flera riksdagsledamöter 
som motionerar om minskad jakt på 
rovdjur, på fåglar och motioner mot 
fällfångst och bågskyttejakt mm. 

Vi tror att våra gratisexemplar av 
Jaktdebatt till flera riksdagsledamö-
ter som vi vet är negativa till delar av 
jakten också påverkar riksdagsleda-
möternas motionskrav. Då siffror på 
jaktens omfattning presenteras kan 
ledamöterna inte ha fått dessa från 
någon annan än från Jaktdebatt. 

Dessutom redovisar LLN en enkät 
som, intressant nog, visar att mer än 
60 % av de tillfrågade vänder sig mot 
jakt då  jakten endast är till för spän-
ning och avkoppling, och att jakten 
för spänning och nöjes skull är grym 
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Årsberättelse 2012 mot djuren. Nu finns det väl ingen 
jägare som går ut i skogen av tvång 
eller plikt till samhället utan natur-
ligtvis är all jakt nöje, spänning och 
avkoppling men det tänker nog inte 
de tillfrågade på. 

Det kanske mest glädjande från 
2012 för vår del är dock att Rovdjurs-
utredningen (SOU 2012:22) föreslår 
att miljöorganisationer borde få rätt 
att överklaga beslut som gäller Jakt-
lagstiftningen. De organisationer 
som skulle ha denna rätt ska ha som 
huvudmål att tillvarata natur- och 
miljöskyddsintressen, inte vara vinst-
drivande, ha bedrivit verksamhet i 
minst tre år och ha minst 100 med-
lemmar. Det är bara att hoppas att 
detta förslag går igenom!

AntAlet medlemmAr uppskattas 
enligt preliminära beräkningar per  
2012-12-31 till 350.

ledAmöter under Året har varit:
Arne Ohlsson, sekreterare
Ewa Thebo, kassör
Tatjana Kontio
Lise-Lotte Norin
Anne-Marie Litzen
Annika Christell
Birgitta Wiberg

medlemstidskriften JAktdebAtt 
har utkommit med 4 nummer inne-
hållande 132 sidor. Redaktör har va-
rit Arne Ohlsson. Teknisk redaktör 
för nr 1, 2 och 4 Tatjana Kontio, för 
nr 3 Staffan Melin.

kAllelse till Årsmöte 2013
Lördagen den 13 april kl. 14.00 håller Jaktkritikerna 

årsmöte i Stockholms län. Adressen är  
Skönstaholmsvägen 68 i Farsta.  

Ni är hjärtligt välkomna!

Vi bjuder på fika.

För vägbeskrivning eller frågor, ring 08-94 09 63  
eller 0768-44 95 44 



RESULtatRÄkNING

Intäkter         kostnader

Medlemsavgifter          40 375      Tryckkostnader        36 888
Gåvor           15 022      Porto           6 060
Försäljning JD               500      Annonser           3 750
          Resor           1 408
          Avgifter plusgiro        619,50
   
Summa           55 987      Summa                48 725,50

Resultat:         7 171,50

BaLaNSRÄkNING

tillgångar    Skulder

Utgående saldo    Ingående saldo
Postgirokonto 121231   52 694,09 postgirokonto 120101 4 5 522,59
     Årets resultat  + 7 171,50

Summa       52 694,09 Summa               52 694,09

Bokslut
för

Jaktkritikerna
arbetsåret 2012


